برنامج النظافة للفولكسهوخشوله يف إسسن
بتاري خ 28.04.2021

القانون:
األساس
ي

فيوس كورونا كوفيد ( 2ق رار الوقاية من كورونا) يف إصدار
ق رار بشأن الوقاية من اإلصابة بعدوى مرض ر
اإليداع بتاري خ  7يناير 2021

 . 1المقدمة
التعليم للفولكسهوخشوله تحت ظروف جائحة كورونا .علينا كمؤسسة بواسطة محيط نظيف
لقد تم وضع العرض
ي
كي والزوار.
المساهمة يف الحفاظ عىل صحة كل
العاملي وطاقم التعليم والمشار ر
ر
بفيوس سارس
إن خطة النظافة المعروضة يف واقع الجائحة الحالية قاعدة لتثبيت رشوط النظافة والوقاية من اإلصابة ر
ً
الوبائ يف البلد مستمرا.
وه سارية المفعول مادام الوضع
ي
كوف  2يف الفولكسهوخشوله إيسسن ي
العاملي بانتظام
كي يف الدورات وكل األشخاص
كل
ر
العاملي يف الفولكسهوخشوله إيسسن وطافم التعليم والمشار ر
ر
بالفولكسهوخشوله مطالبون باإلنتباه إىل ن صا ئح النظافة للسلطات الصحية ولمعهد روبرت كوخ.

 . 2النظافة الشخصية
رفيوس كورونا المتجدد ينتقل من إنسان إىل إنسان .وتنقتل العدوى باألساس بواسطة قطرة العدوى .ويتم اإلنتقال ر
مباشة
غي ر
مباش عن طريق اليدين
عن طريق األغشية المخاطية يف الجهاز
التنفس .باإلظافة إىل ﺬلك يمكن أيضا أن ينتقل بشكل ر
ي
المخاط للفم أو األنف أو الملتحمة ( اعتبارا من  )17.04.2020أنظرأيضا صفات كورونا
والت تالمس بعد ﺬلك الغطاء
ي
ي
لمعهد روبرت كوخ

المعايي التالية بدخول الفولكسهوخشوله:
ال يسمح لجميع األشخاص ممن لديهم معيار واحد عىل األقل من
ر
إيجائ حت ظهور دليل االختبار
لفيوس سارس كوف  2أو تم تصنيفه عىل أنه
• من تم اختباره ايجابيا ر
ي
السلت (عادة بواسطة ال )AMD
ي
الصح المأمور به من طرف إدارة الصحة السباب أخرى (مثل اإلتصال بشخص من
• من هو يف الحجر
ي
التصنيف  )Iوﺬلك طوال مدة الحجر.

o

ً
تعائ من أعراض تنفسية أو حم .ال ُيسمح أيضا
يىل :البقاء يف الميل إذا كنت ي
ينطبق ما ي
كة ف الدروس ً
وجها لوجه .تنصح
المشار
ب
ذلك
بخالف
المرض
كي
للمشار ر
ي
كي أعراض اليد لدى
الفولكسهوخشوله المعلم بإلغاء العرض إذا الحظ هو أو ر
غيه من المشار ر
كي.
أحد المشار ر

ر
األكث أهمية:
اإلجرءات
•

يف حالة ظهور عالمات المرض واألعراض الشبيهة باإلنفلونزا (مثل الحم  ،والسعال الجاف  ،ومشاكل التنفس ،
المصابي البقاء يف الميل بأي حال من
وفقدان حاسة التﺬوق أو الشم  ،والتهاب الحلق أو آالم الجسم)  ،يجب عىل
ر
األحوال وعدم يسمح بدخول مبت الفولكسهوخشوله.

•

ام يف المبت
يجب عىل جميع األشخاص االبتعاد عن بعضهم البعض بمسافة ال تقل عن
 1.50مي .ارتداء القناع إلز ي
ً
ُ
بأكمله  ،حت لو كان من الممكن الحفاظ عىل مسافة  1.50مي .هﺬا ينطبق أيضا عىل المقعد يف الفصل .يعف
مدربون الدورة من االليام بارتداء القناع ر
بشط الحفاظ عىل مسافة  1.50مي.
ال تلمس أو تصافح أو تعانق بأي حال من األحوال.

•

والعيني واألنف
يجب الحرص عىل عدم لمس الوجه وخاصة األغشية المخاطية باليدين أي عدم لمس الفم
ر

•

وغيها.
ال تتم مشاركة االشياء الشخصية مع أشخاض آخرين مثل مواد العمل الشخصية من أقالم ر

•

ً
يجب تجنب عمل ر
الشيك والجماعة خالل الدرس وال يجوز أن يتم إال وفقا لقواعد النظافة
والمسافة.
الت يلمسها عموم الجمهور مثل مقابض األبواب أو أزرار المصعد باليد
األشياء
لمس
تجنب
ي
المرفقي.
الكاملة أو باألصابع وإذا لزم األمر  ،تستخدم
ر

•

آداب السعال والعطس :السعال والعطس يف ثنية الﺬراع من أهم اإلجراءات الوقائية! عند السعال
ً
بعيدا قدر اإلمكان عن اآلخرين  ،ومن األفضل اإللتفات اىل ناحية أخرى.
أو العطس  ،يجب البقاء

•

ً
كاف أيضا ،
النظافة الشاملة لليدين :غسل اليدين بالصابون لمدة  30 - 20ثانية  ،والماء البارد ٍ
واستخدام الصابون أمر حاسم  ،مثال بعد السعال أو العطس .بعد استخدام وسائل النقل العام ؛
بعد دخول المبت ألول مرة  -وكالعادة  -بعد الﺬهاب إىل المرحاض .يتوفر ورق يمكن التخلص منه
لتجفيف اليدين.

•

ً
ً
التطهي المناسب لليدين مفيدا عندما يتعﺬر غسل اليدين جيدا أو بعد
تطهث اليدين :يعتي
ر
ر
الحاىل) .للقيام بﺬلك  ،يجب إعطاء كمية
الوضع
عن
النظر
(بغض
ء
الف
أو
الدم
أو
از
الي
مالمسة
ي
ي
تقريبا حت تجف ً
ً
تماما .من
كافية من المطهر يف اليد الجافة وتدليكها يف اليدين لمدة  30ثانية
المهم التأكد من أن اليدين مبللتان ً
تماما.

•

وف قاعات الدورة
وجوب ارتداء الكمامة :يجب ارتداء كمامة  FFP2أو كمامة طبية يف المبت ي
الت يتم إخراجها عند التحدث أو السعال أو العطس ،
التدريبية وأثناء الدورة .يسمح هﺬا للقطرات ي
عىل سبيل المثال  ،باعياضها.
وبالتاىل يمكن تقليل خطر إصابة شخص آخر من خالل السعال أو
ي
العطس أو التحدث.
غي ضوري يف المسافة ربي األشخاص .يجب تجنب
يجب أال يؤدي ارتداء القناع إىل تقليل ر
كي يف الممرات وعىل الساللم ومناطق االتصال.
تجمعات المشار ر

•

الت تخدم غرض
المشاركة يف االمتحانات واالمتحانات المهنية واإلمتحانات النهائية واإلمتحانات ي
سلت الختبار كورونا.
االندماج ممكنة فقط مع إثبات
ي

•

•

 . 3نظافة الغرف (الفصول الدراسية والمكاتب والممرات)
•

لتجنب اإلصابة بالعدوى ،يجب الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن  1.50مي ربي األشخاص يف جميع
وبالتاىل
يعت أن الطاوالت يف الفصول الدراسية متباعدة
ي
ُغرف الدراسة للفولكسهوخشوله .هﺬا ي
اس.
ر
د
فصل
كي يف كل
يسمح فقط بعدد أقل من المشار ر
ي

•

إذا أمكن  ،يجب أن تكون أبواب غرف الدورة مفتوحة عىل مرصاعيها قبل الدورات وبعدها .يمكن أن يمنع ذلك
العديد من األشخاص من لمس مقابض األبواب.

•

التهوية المنتظمة والصحيحة مهمة بشكل خاص  ،حيث تعمل عىل تبديل الهواء داخل الغرفة.
عدة مرات يف اليوم  ،خالل كل اسياحة وقبل كل درس  ،يجب إجراء التهوية لعدة دقائق من خالل
نوافﺬ مفتوحة بالكامل.

•

التنظيف
توجد يف الفصول الدراسية يف الفولكسهوخشوله زجاجات رذاذ تحتوي عىل مواد تنظيف تحتوي عىل خافض
كي – باإلضافة إىل فيات التنظيف المنظمة  -تنظيف
للتوتر
السطح وورق يمكن التخلص منه يمكن للمشار ر
ي
مكانهم أو طاولتهم بعد انتهاء الدرس.

 . 4مراقبة الدخول
موظف الحراسة .عند الطلب  ،يجب عىل كل مشارك
عند الدخول إىل الفولكسهوخشوله يتم فحص إذن الدخول من طرف
ي
ر
ون أو لقطة شاشة لتأكيد الموعد.
إظهار خطاب أو بريد إلكث ي
يتم تنظيم الدخول والخروج بشكل منفصل .ال يتم قبول األشخاص الﺬين ليس لديهم كمامة يف الفولكسهوخشوله ،ويتم إبالغهم
بإشعار.
مكتب المعلومات محم بجدران مانع للبصق ر
وشيط حاجز.
ي

 . 5استخدام المصعد
الداخىل إال بشكل فردي .يتم تعليق الالفتات
شخصي كحد أقىص .ال يجوز استخدام المصعد
يقترص استخدام المصعد عىل
ر
ي
المنبهة للموضوع بأبواب المصاعد.

 . 6ترك المبن  /نظام المسار
كي بالبقاء يف الفولكسهوخشوله فقط للوقت الرصوري للغاية.
ُيسمح
لمعلم الدورة التدريبية والمشار ر
ي
يجب عىل أي شخص ليس لديه موعد لالجتماع عىل الفور وال يقود دورة أو يشارك يف دورة مغادرة المبت عىل الفور.
توجيه المسار
توفي عالمة
كي إىل الفصول الدراسية عي مناطق المرور يف نفس الوقت .يتم ر
من المهم التأكد من عدم وصول جميع المشار ر
المكائ يف مبت الفولكسهوخشوله .من أجل دعم األشخاص الموجودين بالبناية يف تجنب
المسافة والعالمات المناسبة للفصل
ي
الغي المرغوب فيها ،يتم تقديم أوقات متقطعة لبدء الدروس ونهايتها باإلضافة إىل موازنة زمنية ألوقات الراحة.
اإلتصاالت ر

 . 7السلوك يف الفصل
من الرصوري ارتداء الكمامات يف الفصل حت بعد الجلوس عىل المقعد.
ً
اس بعيدا عن بعضها البعض  ،خاصة يف قاعات الدورات التدريسية  ،وأن
ُتتطلب متطلبات المسافة أن يتم وضع الطاوالت والكر ي
تغيي ترتيب الطاوالت من قبل
بكثي من األشخاص بالتواجد يف غرفة الدورة التدريسية يف نفس الوقت .ال يجوز ر
يسمح لعدد أقل ر
.
كي يف الدورة الﺬين
ر
الك
عدد
يحدد
التباعد
للوائح
االمتثال
أجل
من
كي
المشار
طاقم التعليم أو
اس الحد األقىص لعدد المشار ر
ر
ي
ً
واحدا تلو اآلخر.
.يمكنهم الدخول والبقاء يف الغرفة
يتم استبعاد العمل ر
والجماع إذا تعﺬر الحفاظ عىل مسافة األمان البالغة  1.50مي .يحظر تبادل األدوات الشخصية ربي
الشيك
ي
كي يف الدورة.
المشار ر

. 8النظافة يف المراحيض
تحضي
توفي موزعات صابون سائل كافية ومناشف تستخدم لمرة واحدة يف جميع غرف المرحاض وتجديدها بانتظام .يجب
ر
يجب ر
.
المرئ بوضوح عند مدخل المراحيض إىل
يشي اإلشعار
الت تستخدم لمرة واحدة يجب أن ر
ي
حاويات التجميع المناسبة للمناشف ي
ُ
كي والزوار بالدخول إليها بشكل فردي (يعتمد العدد عىل حجم المرحاض).
أنه يسمح فقط للمشار ر
يجب تنظيف مقاعد المراحيض واليكيبات واألحواض واألرضيات ً
يوميا.

 .9متطلبات اإلخطار
كي إىل إدارة الفولكسهوخشوله فور
بفيوس كورونا ربي
يجب اإلبالغ عن حدوث عدوى ر
موظف الخدمة أو طاقم التعليم أوالمشار ر
ي
معرفة ذلك.
ً
للمادتي  8و  36من قانون الحماية من العدوى  ،يجب إبالغ إدارة الصحة ً
نظرا الليام اإلبالغ وفقا للقانون عن رفيوس كورونا
وفقا
ر
عن كل اشتباه راسخ باإلصابة بالمرض أوحدوث حاالت اإلصابة بكوفيد 19

 .10التعليمات
كي يف الدورة بشكل مناسب باللوائح المعمول بها يف الفولكسهوخشوله.
الموظفي
يتم إبالغ
والمدرسي والمشار ر
ر
ر
ُ
كي يف أعمال الفولكسهوخشوله التأكد من مراعاة القواعد ،يمكن يف حالة اإلنتهاكات
يطلب ضاحة من جميع األشخاص المشار ر
التدابي التعليمية.
كي من
ر
المتكررة للقواعد استبعاد المشار ر

